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Форма проведення 

письмова / усна / 

комбінована 

письмова 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

 

Екзаменаційний білет містить 3 завдання: 

1 питання – теоретичне з дисципліни «Українські студії: Історія 

української культури». 

2  – практичне завдання з дисципліни «Українські студії: Культура 

усного і писемного мовлення». 

3  – практичне завдання з дисципліни «Українські студії: Права 

людини, громадянина України» 

 

Критерії оцінювання: 

1. Теоретичне питання з блоку «Історія української культури» – 10 балів. 

2. Завдання з блоку «Культура усного і писемного мовлення» – 15 балів (тестові 

завдання – 10б., орфографічно-пунктуаційне виправлення тексту – 5 б.). 

3. Завдання з блоку «Права людини, громадянина України» – 15 балів (тестові 

завдання). 

 

Критерії оцінювання завдання з історії української культури 

Значення оцінки Оцінка за десятибальною 

шкалою 

Високий рівень теоретичних знань  у 10 балів 



межах обов’язкового матеріалу, можливо, 

з незначними недоліками. 

Достатньо високий  рівень 

теоретичних знань  у межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих помилок 

9 балів 

Достатній рівень теоретичних знань  у 

межах обов’язкового матеріалу з 

незначною кількістю змістовних помилок 

7–8 балів 

Посередній рівень теоретичних знань  у 

межах обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю недоліків. 

5–6 балів 

Мінімально можливий допустимий 

рівень знань у  межах обов’язкового 

матеріалу  

3–4 балів 

Незадовільний рівень теоретичних знань  

у межах обов’язкового матеріалу, що 

потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу 

1–2 бал 

 

Критерії оцінювання завдання з культури мовлення  

Значення оцінки Оцінка за п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Правильне виконання кожного 

тестового завдання 

1 бал за кожне питання (усього 15 

балів) 

Високий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу, можливо, з 

незначними недоліками Відсутність 

орфографічних та грубих 

пунктуаційних помилок 

5 балів 

Достатньо високий  рівень знань  

у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих помилок. Наявна незначна 

кількість помилок 

4 бали 

Достатній рівень знань  у межах 

обов’язкового матеріалу з певною 

кількістю помилок змістового, 

орфографічного й пунктуаційного 

характеру 

Посередній рівень знань  у межах 

обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю недоліків. У роботі 

виявлено значну кількість 

орфографічних помилок 

3 бали 

 

 

2 бали 

Мінімально можливий 

допустимий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу У роботі 

1 бал 



виявлено значну кількість 

неточностей, помилок змістового, 

орфографічного й пунктуаційного 

характеру. 
 

Критерії оцінювання завдання з прав людини, громадянина України 
 

Значення оцінки Оцінка за п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Правильне виконання кожного 

тестового завдання 

1 бал за кожне питання (усього 15 

балів) 

 

 Перелік допоміжних матеріалів: для проходження екзамену необхідні 

мобільний телефон / ПК, з якого є доступ до системи електронного навчання 

Moodle та встановлені Skype / Google Hangouts Meet. 

 

Орієнтовний перелік питань з блоку «Історія української культури»: 

1. Східнослов’янське язичництво як культурно-історичний феномен. 

2. Культурно-історичне значення християнізації середньовічної Русі-України. 

3. Роль церкви у культурному житті середньовічної Русі-України. 

4. Книжність у культурі середньовічної Русі-України. 

5. Літописання у середньовічній Русі-Україні як історико-культурний феномен. 

6. Книжність у культурі пізньосередньовічної Русі-України (ХІІІ–ХVI ст.). 

Характеристика Пересопницького Євангелія як історико-культурної пам’ятки. 

7. Кирилична друкована книга у культурі Русі-України кінця ХV – початку 

ХVІІ ст. 

8. Європейський Ренесанс у культурі Русі-України ХV–ХVІ ст. Гуманісти з 

руських земель Польського королівства. 

9. Барокова доба: європейський соціокультурний контекст та українська 

специфіка. 

10. Освіта в українських землях у ХVІІ–ХVIII ст. Роль Києво-Могилянської 

академії в історії української культури ранньонового часу. 

11. Епоха Просвітництва в Україні. 

12. Український романтизм як історико-культурне явище. 

13. Культурний процес у контексті формування модерної української нації 

(кінець XVIII – початок ХХ ст.). 

14. Роль Тараса Шевченка у розвитку української національної культури. 

15. Роль університетів у культурних процесах в Україні ХІХ ст. 

16. Роль української інтелігенції у соціокультурних процесах ХІХ ст. 

17. Українська реалістична проза другої половини ХІХ ст. як історико-

культурне явище. 

18. Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. 



19. Модернізм як культурна парадигма: європейський контекст та українська 

специфіка (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). 

20. Авангардизм у культурі України першої третини ХХ ст. 

21. «Розстріляне Відродження» та його місце в історії української культури. 

22. Українізація як явище у культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 

30-х рр. ХХ ст. 

23. Культурний процес в Україні в умовах сталінського тоталітарного режиму. 

24. «Соціалістичний реалізм»: виникнення, принципи, вплив на розвиток 

літератури і мистецтв в Україні. 

25. Культурні процеси у середовищі українських емігрантів впродовж 20-х – 

30-х рр. ХХ ст. 

26. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, громадська діяльність і 

місце в історії української культури. 

27. Тенденції у культурі українського посттоталітарного суспільства (рубіж 

ХХ–ХХІ ст.). 

28. Постмодернізм в українській культурі. 

29. Формування масової культури в Україні: причини і наслідки. 

30. Культурні здобутки української діаспори після Другої світової війни. 
 

Орієнтовний перелік питань з культури усного і писемного мовлення : 

1. Українська мова – національна мова українського народу, форма його 

національної культури. Місце української мови серед мов світу. Основні 

концепції походження української мови. Періоди становлення української 

мови. 

2. Поняття про літературну мову як вищу унормовану форму 

загальнонародної мови. Діалектна основа української літературної мови.  Роль 

І. Котляревського і Т. Шевченка у становленні нової української літературної 

мови. 

3. Поняття культури мовлення. Теоретичний та практичний аспекти культури 

мовлення. Поняття мовної норми, типи норм. Ситуація спілкування. Розділи 

науки про мову. 

4. Комунікативні ознаки мовлення: правильність, точність, логічність; чистота, 

багатство, доречність, виразність мовлення.  

5. Правильність мовлення як відповідність мовним нормам. Умови  досягнення 

правильності мовлення. Причини порушення правильності мовлення.  

6. Точність мовлення і синонімія. Вибір синоніма із синонімічного ряду. 

Вживання у мовленні багатозначних слів, омонімів, паронімів. Точність 

мовлення і слова-терміни. Особливості вживання у мовленні термінологічної 

лексики. 

7. Поняття чистоти мовлення. Аспекти реалізації чистоти мовлення. Чистота 

мовлення  в орфоепічному аспекті. Реалізація акцентуаційних норм.  

8. Багатство (різноманітність) мовлення. Лексичне і фразеологічне багатство 

мовлення. Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми. Евфемізми. 



9. Поняття виразності мовлення. Умови досягнення виразного 

мовлення. Виражальні засоби звукового мовлення: логічний наголос, видозміни 

голосу, паузи тощо. Технічні показники виразного мовлення: дихання, голос, 

дикція (вимова), інтонація. Міміка і жести  як компоненти виразного мовлення. 

10. Основні орфоепічні норми. Вимова звуків, звукосполучень, слів. 

11. Лексичні норми. 

12. Орфографічні норми мови (правопис префіксів, найуживаніших суфіксів, 

складних слів; вживання апострофа, м’якого знака; правопис іншомовних слів; 

написання власних назв; правопис самостійних і службових частин мови). 

Український правопис 2019 року. 

13. Фразеологічні норми. Роль фразеологізмів у професійному мовленні.  

14. Морфологічні норми. Особливості використання числівників у 

професійному мовленні. Відмінювання і правопис займенників. 

15. Морфологічні норми. Іменні частини мови. Рід і число іменників. 

Відмінювання іменників І; ІІ; ІІІ; ІV відмін;  

-а,-у в родовому відмінку іменників ІІ відміни. 

16. Кличний відмінок іменників І; ІІ; ІІІ; ІV відмін. Особливості використання 

іменників-звертань у професійному мовленні. 

17. Морфологічні норми. Відмінювання прізвищ, імен по батькові. 

Відмінювання географічних назв. 

18. Особливості творення ступенів порівняння прикметників.  Вживання 

прикметників у професійному мовленні. Прикметники на –ський.  

Творення присвійних прикметників.  

19. Дієслово та дієслівні форми. Особливості творення і функціонування 

дієприкметників та дієприслівників.  

20. Особливості творення і використання ступенів порівняння прислівника. 

Правопис прислівників. 

21. Синтаксичні норми та їхня характеристика. Словосполучення. Речення. 

22. Стилістичні норми. 

23. Пунктуаційні норми. Розділові знаки в простому реченні. Тире між 

підметом і присудком. Узгодження підмета і присудка. 

24. Пунктуаційні норми. Розділові знаки в простому ускладненому реченні.: 

а) розділові знаки при звертаннях і вставних конструкціях; особливості 

використання звертань у професійному мовленні; 

б) розділові знаки при однорідних членах речення; узагальнюючі слова при 

однорідних членах речення; 

25. Синтаксичні та пунктуаційні норми. Розділові знаки при відокремлених 

членах речення:  

а) розділові знаки при відокремлених означеннях (одиничних і поширених); 

відокремлених прикадках;  

б) розділові знаки при відокремлених обставинах, додатках.  

26. Синтаксичні та пунктуаційні норми. Складне речення. Розділові знаки в 

складному реченні (складносурядному, складнопідрядному). Безсполучникове 

речення. Розділові знаки (кома, крапка з комою; двокрапка; тире). 



27. Розділові знаки при прямій мові, цитатах.  

28. Типи словників. Роль словників у формуванні особистості фахівця. 

Електронні словники. 

29. Мовні особливості наукового, публіцистичного й офіційно-ділового стилів. 

30. Особливості міжкультурної комунікації в сучасному мовному просторі. 

Український мовленнєвий етикет. 

 

Орієнтовний перелік питань з прав людини, громадянина України: 

1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння прав людини. 

2. Поняття та характеристика прав людини. 

3. Генезис прав людини (епоха Античності, Середньовіччя та Нового часу; 

характеристика розвитку інституту прав людини в сучасний період). 

4. Співвідношення категорій “права” та “свободи” людини і громадянина, їх 

взаємозв’язок із категорією обов’язків. 

5. Поняття та структура правового статусу людини і громадянина. 

6. Підстави обмежень прав та свобод особи. 

7. Права та свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного та 

воєнного стану. 

8. Гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні. 

9. Інфраструктура захисту прав людини в Україні. 

10. Класифікація та типологія прав людини. 

11. Поняття прав дитини, їх нормативне закріплення. Міжнародні стандарти 

захисту прав дітей. 

12. Поняття особистих прав людини. 

13. Зміст права на життя. 

14. Зміст права на свободу та особисту недоторканість. 

15. Право на участь в управлінні державними справами. Поняття виборчих прав. 

16. Право на свободу слова. 

17. Право на свободу мирних зібрань. 

18. Регулювання інституту громадянства в Україні. 

19. Трудові права громадян. 

20. Поняття економічних прав. Право на власність. 

21. Поняття культурних прав і свобод людини. 

22. Реалізація прав людини на охорону здоров’я та належну медичну допомогу. 

23. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Роль 

Європейського Суду з прав людини в її реалізації. 

24. Судовий захист прав особи в механізмі забезпечення її основних прав. 

25. Поняття соціально-правового механізму забезпечення основних прав та 

свобод людини і громадянина, його структура. 

26. Право на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Авторське право та 

суміжні права. 

27. Право на участь у культурному житті та право користуватися культурною 

спадщиною України. 

28. Конституційні обов’язки людини та громадянина. 



29. Юридична відповідальність за порушення прав людини. 

30. Основні інформаційні права та свободи. Види інформаційних прав і свобод.  

 
 

 Екзаменатори        Є. А. Ковальов 

          А. Ф. Радченко 

          І. І. Шемелинець 

 

 Завідувач кафедри історії України     О. О. Салата 

 Завідувач кафедри української мови   М. О. Вінтонів 

 Завідувач кафедри       Л. В. Орел 


